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“เป็นองค์กรใหบ้ริการและดูแลระบบบริการทางการแพทย์ในพืน้ที่ กทม.
ด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด เพือ่ใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน”

1.  บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟืน้ฟูสุขภาพ

2.  บริหารจดัการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

3.  จดัการเรียนการสอน การวจิยั และพฒันาทางการแพทย์

4.  บูรณาการเครือข่ายการใหบ้ริการทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

5.  บริหารจดัการเทคโนโลยีที่สนับสนุนบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

6.  สร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพ (Health Literacy)

=  Transformation  
 การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจทิัล

=  Research and Innovation 
 สนับสนุนการวจิยัและนวตักรรม

=  Unity   
 มีความเป็นเอกภาพไร้รอยต่อ

=  Service intelligent  
 ระบบบริการทางการแพทย์อจัฉริยะ

=  Training professional  
 การจดัการเรียนการสอนและพฒันาวชิาการ

ค่านิยมองค์กร (Core Value) : TRUSTค่านิยมองค์กร (Core Value) : TRUST

วสัิยทัศน์ (Vision)วสัิยทัศน์ (Vision)

พนัธกิจ (Mission)พนัธกิจ (Mission)
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สุุขภาพดีี คืือ 1 ใน 9 นโยบายดีีของผู้้�ว่่าราชการกรุงเทพมหานคืร 
(นายชชัชาติิ สิุทธิิพนัธุิ �) ที�สุำานกัการแพทย� กรุงเทพมหานคืร ขานรบั
นโยบายแล้�ว่แบ่งออกเป็็น 10 นโยบายสุุขภาพดีีที� เกี� ยว่ข�องกับ 
สุำา นัก การ แพ ท ย� เพื� อ เ ป็ ลี้� ย น แ ป็ ล้ง แ ล้ ะ ย กร ะ ดีับร ะ บ บ บริ การ 
ดี�านการแพทย�แล้ะสุาธิารณสุุขของคืนกรุงเทพมหานคืร ไม่ว่่าจะเป็็น 
การนำาร่องเปิ็ดีคืลิ้นิกสุุขภาพเพศหล้ากหล้าย กรุงเทพมหานคืร  
(BKK PRIDE CLINIC) เพิ�มจำานว่นศ้นย � Excellent Center ให�คืรอบคืลุ้ม 
ทั�ว่กรุงเทพฯ เปิ็ดีจุดีทำาบตัิรคืนพิการในโรงพยาบาล้ แล้ะเพิ�มป็ระสิุทธิิภาพ
การเข�าถึงึบริการรกัษาพยาบาล้ผู่้าน Application หมอ กทม. ติามวิ่สุยัทศัน� 
ของสุำานกัการแพทย�ที� เป็็น “องค์ก์รให้บ้ริการและดููแลระบบบริการ 
ทางการแพทย์ ์ในพ้ �นท่�  กทม. ดูว้ย์เทค์โนโลย่์ท่�ชาญฉลาดู เพ้�อให้้
ป ร ะ ชา ช น ม่ สุุ ข ภ า พ ดู่ อ ย่์ า ง ย์ ่� ง ย้์ น ”  เพื� อให� ป็ ร ะ ชา ช นในพื�นที�
กรุงเทพมหานคืร ไดี�รบัคืว่ามช่ว่ยเหลื้อแล้ะเข�าถึึงบริการติรว่จรกัษา
พยาบาล้ สุ่งเสุริมสุุขภาพ ป้็องกนัโรคืแล้ะฟ้ื้�นฟ้ื้สุุขภาพอย่างมีคุืณภาพ 
นอกจากนี�ยงัมีการผู้ล้กัดีนัให�สุำานกัการแพทย�เป็็น “องค์ก์รคุ์ณภาพ 
คู่์คุ์ณธรรม” ป็ล้อดีการทุจริติ คือร�รปั็ชนั ติล้อดีจนการพฒันาพฤติิกรรม
การให�บริการอย่างมืออาชีพ

 ทั�งนี� สุำานักการแพทย� กรุงเทพมหานคืร จะทำาหน�าที� ภารกิจ 
ดี�านการแพทย�แล้ะสุาธิารณสุุขให�ป็ระชาชนในพื�นที�กรุงเทพมหานคืร 
ทุกคืนมีสุุขภาพร่างกายที� ดีี ภายใติ�คืำาขว่ญั “คิ์ดูถึึงสุุขภาพ เช้�อม ่�น 
สุำานก่การแพทย์ ์กรุงเทพมห้านค์ร”

ดร.นพ.สุุขสุนัต์ ์กิิต์ติ์ศุุภกิร

(ผู้้�อำานว่ยการสุำานกัการแพทย�)

สารบัญั และบัทนำำา  1
คณะผู้้�บัริหาร กทม. (ฝ่่ายข้�าราชการการเมือง)  2
คณะผู้้�บัริหาร กทม. (ฝ่่ายข้�าราชการประจำำา)  3
คณะผู้้�บัริหาร สนำพ.  4
คณะผู้้�บัริหารส่วนำราชการในำสงักดัฯ  5
โครงสร�างส่วนำราชการในำสงักดัสำานำกัการแพทย ์ 6-7
ผู้ลการปฏิิบัติัิราชการสำานำกัการแพทย ์ประจำำาปี 2565  8-15
สรุปผู้ลการดำาเนิำนำงานำ โครงการ/กิจำกรรมสำาคญั ประจำำาปี 2565 16
คลินิำกกญัชาทางการแพทย ์เพื�อคนำกรุง  17
ห�องปฏิิบัติัิการระบับัอตัิโนำมติัิครบัวงจำรฯ 18-19
“หมอ กทม.”  ครบั จำบั สะดวกทุกการใช�ในำแอปเดียว 20-21
คลินิำก “Long COVID” 22-23
ราชพิพฒันำ ์Sandbox Model  24-25
คลินิำกสุข้ภาพเพศหลากหลาย กรุงเทพมหานำคร (BKK PRIDE CLINIC) 26-27
กทม. เปิดศ้นำยบ์ัริการคนำพิการจุำดเดียวเบ็ัดเสร็จำ  28-29
สถิิติิ และผู้ลงานำความสำาเร็จำ ปี พ.ศ. 2565  30

สถิิติิผู้้ �ป่วยโควิด-19 ในำพื �นำที�กรุงเทพมหานำคร และสถิิติิผู้้ �ป่วยที�รกัษาเข้�า        
         คลินิำก Long COVID  ข้องโรงพยาบัาลในำสงักดั สำานำกัการแพทย ์ 31
สถิิติิข้�อม้ลรบัั-ส่งต่ิอ ผู้้ �ป่วย COVID-19  32-33
สถิิติิ 10 โรคผู้้�ป่วยนำอก ข้องโรงพยาบัาลในำสงักดัสำานำกัการแพทย ์ 34
สถิิติิ 10 โรคผู้้�ป่วยในำ ข้องโรงพยาบัาลในำสงักดัสำานำกัการแพทย ์ 35
สถิิติิข่้าวชี �แจำงประเด็นำสำาคญัผู่้านำแอปพลิเคชนัำไลนำ ์
         ประจำำาปีงบัประมาณ 2565 36-37
ข้�าราชการกรุงเทพมหานำครสามญั และล้กจำ�างกรุงเทพมหานำคร ดีเด่นำ 
         ประจำำาปี พ.ศ. 2564 ระดบัักรุงเทพมหานำคร 38-39
การสร�างความรอบัร้�ด�านำสุข้ภาพ (Health Literacy)  40
หมอ กทม.  41
7 กลุ่มเสี�ยงที�ติ�องระวงัไข้�หวดัใหญ่ 42
โรคที�มากบัันำำ �าท่วมข้งั 43
โรคฝี่ดาษลิง 44-45
โรคมือ เท�า ปาก ในำเด็ก 46
ระวงั! ผู้้ �ส้งอายุลื�นำล�ม ในำหนำ�าฝ่นำ 47
แนำะนำำาบัริการใหม่ 48

เรื�อง หนำ�า เรื�อง หนำ�า

สารผูอ้ำ�านวยการส�านักการแพทย์

(ดร.นพ.สุุขสัุนต์์ กิิต์ต์ิศุุภกิร)

สารบััญ
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คณะผูบ้ัริหารกรุงเทพมหานคร
(ฝ่่ายขา้ราชกิารกิารเมืือง)

01.  นายชัชััชัาติ์  สิุทธิิพนัธุิ ์
 ผู้้�ว่่าราชการกรุงเทพมหานคืร

02.  นายจักัิกิพนัธุิ ์ ผิิวงาม 
 รองผู้้�ว่่าราชการกรุงเทพมหานคืร

03.  รศุ.วิศุณุุ  ทรพัยส์ุมพล  
 รองผู้้�ว่่าราชการกรุงเทพมหานคืร

04.  รศุ.ทวิดา  กิมลเวชัชั 
 รองผู้้�ว่่าราชการกรุงเทพมหานคืร

05.  นายศุานนท ์ หวงัสุรา้งบุุญ 
 รองผู้้�ว่่าราชการกรุงเทพมหานคืร

01.

02. 03.

04. 05.
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คณะผูบ้ัริหารกรุงเทพมหานคร
(ฝ่่ายขา้ราชกิารประจำำา)

01.  นายขจิัต์  ชัชััวานิชัย ์
 ป็ล้ดัีกรุงเทพมหานคืร

02.  นางวนัทนีย ์ วฒันะ  
 รองป็ล้ดัีกรุงเทพมหานคืร

03.  นายชัวินทร ์ ศิุรินาค 
 รองป็ล้ดัีกรุงเทพมหานคืร

04.  นายชัาต์รี  วฒันเขจัร 
 รองป็ล้ดัีกรุงเทพมหานคืร

05.  นายณุรงค ์ เรืองศุรี 
 รองป็ล้ดัีกรุงเทพมหานคืร

06.  นายเฉลิมพล  โชัติ์นุชิัต์  
 รองป็ล้ดัีกรุงเทพมหานคืร

07.  นางสุุธิาทิพย ์ สุนเอ่ียม  
 รองป็ล้ดัีกรุงเทพมหานคืร

01.

02. 03. 04.

05. 06. 07.
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01.

02. 03. 04.

คณะผูบ้ัริหาร
ส�านักการแพทย์

01.  นายสุุขสุนัต์ ์ กิิต์ติ์ศุุภกิร
 ผู้้�อำานว่ยการสุำานกัการแพทย�

02.  นางเลิศุลกัิษณุ ์ ลีลาเรืองแสุง
 รองผู้้�อำานว่ยการสุำานกัการแพทย�

03.  นายเพชัรพงษ ์ กิำาจัรกิิจักิาร
 รองผู้้�อำานว่ยการสุำานกัการแพทย�

04.  นายเกิรียงไกิร  ต์ ั�งจิัต์รมณีุศุกัิดา
 รองผู้้�อำานว่ยการสุำานกัการแพทย�
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01.

05.

09.

13.

02.

06.

10.

14.

03.

07.

11.

04.

08.

12.

คณะผูบ้ัริหาร
ส่วนราชการในสังกัดส�านักการแพทย์

01.  นางคชััรินทร ์เจีัยมศุรีพงษ์
 ผู้้�อำานว่ยการโรงพยาบาล้กล้าง
02.  นายขจัร อินทรบุุหร ั่น
 ผู้้�อำานว่ยการโรงพยาบาล้ติากสิุน
03.  นายพรเทพ แซ่่เฮ้ง้
 ผู้้�อำานว่ยการโรงพยาบาล้เจริญกรุงป็ระชารกัษ�
04.  นายอดิศุร วิต์ต์างกูิร
 ผู้้�อำานว่ยการโรงพยาบาล้หล้ว่งพ่อทวี่ศกัดิี � ชุติินฺธิโร อุทิศ
05.  นายสุุรชัยั ภูพิพฒันผ์ิล
 ผู้้�อำานว่ยการโรงพยาบาล้เว่ชการุณย�รศัมิ �
06.  นายศุุภรชัั สุุวฒันพิมพ์
 ผู้้�อำานว่ยการโรงพยาบาล้ล้าดีกระบงักรุงเทพมหานคืร
07.  นายอรรถพล เกิิดอรุณุสุุขศุรี
 ผู้้�อำานว่ยการโรงพยาบาล้ราชพิพฒัน�
08.  นางอมัพร เกีิยรติ์ปานอภิกุิล
 ผู้้�อำานว่ยการโรงพยาบาล้สิุรินธิร

09.  นางปนดัดา ลีลาอุดมลิปิ
 ผู้้�อำานว่ยการโรงพยาบาล้ผู้้�สุ้งอายุบางขุนเทียน
10.  นายสุุรินทร ์นมัคณิุสุรณุ์
 ผู้้�อำานว่ยการโรงพยาบาล้คืล้องสุามว่า
11.  นายอุกิฤษฎ์ ์อุเทนสุุต์
 ผู้้�อำานว่ยการโรงพยาบาล้บางนากรุงเทพมหานคืร
12.  นางฐิิติ์ชัญาน ์ นภาอนนัต์ว์งศุ ์
 เล้ขานุการสุำานกัการแพทย�
13.  นายสุมเกีิยรติ์  อศัุวโรจันพ์งษ์
 ผู้้�อำานว่ยการสุำานกังาน
 พฒันาระบบบริการทางการแพทย�
14.  นายยุทธินา  เศุรษฐินนัท ์
 ผู้้�อำานว่ยการศ้นย �บริการ
 การแพทย�ฉุุกเฉิุน กรุงเทพมหานคืร (ศ้นย �เอราว่ณั)
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1.  โรงพยาบาลกลาง

2.  โรงพยาบาลตากสิิน

3.  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์์

4.  โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีัักดิ์ิ� ชตุินฺธโร อทุิศั

5.  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศัมิ์ิ�

6.  โรงพยาบาลลาดิ์กระบังกรุงเทพมิ์หานคร

7. โรงพยาบาลราชพพิฒัน์

1.1.

3.3.

5.5.

7.7.

2.2.

4.4.

6.6.

โครงสร้างส่วนราชการ
ในสังกัดส�านักการแพทย์
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8.  โรงพยาบาลสิิรินธร
9.  โรงพยาบาลผู้้�ส้ิงอายุบางขุุนเทียน
10. โรงพยาบาลคลองสิามิ์วา
11.  โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมิ์หานคร
12. ศั้นย์บริการการแพทย์ฉุุกเฉุิน
 กรุงเทพมิ์หานคร (ศั้นย์เอราวณั)
13. สิำานักงานเลขุานุการ
14. สิำานักงานพฒันาระบบบริการทางการแพทย์

8.8.

10.10.

12.12.

14.14.

9.9.

11.11.

13.13.

โครงสร้างส่วนราชการ
ในสังกัดส�านักการแพทย์
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ผลการปฏิิบััติิราชการ
สำำานัักการแพทย์์ 
ประจำำาปี 2565 



รายงานประจำำาปี พ.ศ. 2565 9

ความสำำาเร็็จในการ็พััฒนาบริ็การ็ One Day Surgery
สุำานกัการแพทย� ไดี�ดีำาเนินการพฒันาบริการแล้ะการรกัษาพยาบาล้ร้ป็แบบใหม่ เพื�อล้ดีคืว่ามแออดัี

ภายในโรงพยาบาล้ โดียการจดัีทำาระบบบริการผู่้าติดัีแบบว่นัเดีียว่กล้บัหรือ One Day Surgery ซึึ่�งการ 
จดัีระบบบริการดีงักล่้าว่ ติ�องผู่้านการป็ระเมินศกัยภาพจากคืณะกรรมการติรว่จเยี�ยมแล้ะป็ระเมินผู้ล้ 
การพฒันาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) /การผู่้าติดัีแผู้ล้เล็้ก Minimally Invasive Surgery (MIS)  
ที�กรมการแพทย� กระทรว่งสุาธิารณสุุข หรือคืณะกรรมการติามที�สุำานกังานหล้กัป็ระกนัสุุขภาพแห่งชาติิ 
(สุป็สุช.) หรือสุำานกังานป็ระกนัสุงัคืมกำาหนดี ซึ่ึ�งโรงพยาบาล้ในสุงักดัีสุำานกัการแพทย� 9 แห่ง สุามารถึดีำาเนิน
การพฒันาบริการ One Day Surgery ไดี� โดียมีโรงพยาบาล้ที�ผู่้านการป็ระเมินเรียบร�อยแล้�ว่ จำานว่น 9 แห่ง 
ป็ระกอบดี�ว่ย

1. โรงพยาบุาลกิลาง
ผู่้านการป็ระเมินกลุ่้มโรคืกรณีบริการการผู่้าติดัีแบบว่นัเดีียว่กล้บั (One Day Surgery) 
แล้ะกลุ่้มโรคืกรณีการผู่้าติดัีแผู้ล้เล็้ก (Minimally Invasive Surgery) เมื�อว่นัที�  28 กุมภาพนัธิ � 2563 
โดูย์ม่ผูู้ร้บ่บริการจำำานวน 552 ค์น

2. โรงพยาบุาลต์ากิสิุน
ผู่้านการป็ระเมินเมื�อว่นัที�  23 สิุงหาคืม 2564 แล้ะมีผู้้�รบับริการแบบ One Day Surgery 
โดูย์ม่ผูู้ร้บ่บริการจำำานวน 207 ค์น

3. โรงพยาบุาลเจัริญกิรุงประชัารกัิษ ์
ผู่้านการป็ระเมินเมื�อว่นัที�  23 สิุงหาคืม 2564 แล้ะมีผู้้�รบับริการแบบ One Day Surgery 
โดูย์ม่ผูู้ร้บ่บริการจำำานวน 10 ค์น

4. โรงพยาบุาลหลวงพ่อทวีศุกัิดิ � ชุัติ์นฺธิโร อุทิศุ
ผู่้านการป็ระเมินเมื�อว่นัที�  23 สิุงหาคืม 2564 แล้ะมีผู้้�รบับริการแบบ One Day Surgery
โดูย์ม่ผูู้ร้บ่บริการจำำานวน 91 ค์น

5. โรงพยาบุาลเวชักิารุณุยร์ศัุมิ �
ผู่้านการป็ระเมินเมื�อว่นัที�  28 เมษายน 2565 แล้ะมีผู้้�รบับริการแบบ One Day Surgery
โดูย์ม่ผูู้ร้บ่บริการจำำานวน 24 ค์น

6. โรงพยาบุาลลาดกิระบุงักิรุงเทพมหานคร
ผู่้านการป็ระเมินเมื�อว่นัที�  9 มีนาคืม 2561 แล้ะมีผู้้�รบับริการแบบ One Day Surgery 
โดูย์ม่ผูู้ร้บ่บริการจำำานวน 15 ค์น

7. โรงพยาบุาลราชัพิพฒัน์
ผู่้านการป็ระเมินเมื�อว่นัที�  28 เมษายน 2565 แล้ะมีผู้้�รบับริการแบบ One Day Surgery 
โดูย์ม่ผูู้ร้บ่บริการจำำานวน 15 ค์น

ผลการปฏิิบััติิราชการส�านักการแพทย์ 
ประจำ�าปี 2565
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8. โรงพยาบุาลสิุรินธิร
ผู่้านการป็ระเมินเมื�อว่นัที�  16 มกราคืม 2565 แล้ะมีผู้้�รบับริการแบบ One Day Surgery
โดูย์ม่ผูู้ร้บ่บริการจำำานวน 54 ค์น

9. โรงพยาบุาลผูิสูุ้งอายุบุางขุนเทียน
ผู่้านการป็ระเมินเมื�อว่นัที�  14 กนัยายน 2565 แล้ะมีผู้้�รบับริการแบบ One Day Surgery 
โดูย์ม่ผูู้ร้บ่บริการจำำานวน 5 ค์น

สุรุป
สุำานกัการแพทย�มีโรงพยาบาล้ที�สุามารถึให�บริการ One Day Surgery จำานว่น 9 แห่ง แล้ะมีผู้้�ป่็ว่ย 

ที� ไดี�รบับริการการผู่้าติดัีแบบ One Day Surgery จัำานวนท ั�งสิุ �น 973 คน

การ็พััฒนาศัักยภาพัโร็งพัยาบาลเพ่ั�อร็องรั็บบริ็การ็รู็ปแบบใหม่ 
ภายใต้้สำถานการ็ณ์์ โควิด-19

จากสุถึานการณ�การระบาดีของโรคืติิดีเชื�อไว่รสัุโคืโรนา 2019 (COVID-19) ทำาให� โรงพยาบาล้ 
มีแนว่คืว่ามคิืดีในการล้ดีคืว่ามแออดัีของผู้้�มารบับริการ เพื�อล้ดีการสุมัผู้สัุเชื �อที�อาจมีอย่้ในโรงพยาบาล้ 

ที� สุามารถึแพร่เชื �อไป็ยงัผู้้�ป่็ว่ยกลุ่้มโรคืเรื�อรงัที� มีภ้มิคุื�มกันติำ�าไดี� โดียการนำาเทคืโนโล้ยีการสืุ� อสุาร  

เข�ามาช่ว่ยอำานว่ยคืว่ามสุะดีว่กในการติิดีต่ิอสืุ�อสุารกบัผู้้�ป่็ว่ยผู่้านระบบ Telemedicine ระหว่่างผู้้�ป่็ว่ย
กบับุคืล้ากรทางการแพทย� โดียทำาการเชื�อมโยงระหว่่างระบบสุารสุนเทศของโรงพยาบาล้ (HIS) แล้ะ
แอป็พลิ้เคืชนั “หมอ กิทม.” เพื� อให�สุามารถึติรว่จวิ่นิจฉุัยอาการไดี�อย่างรว่ดีเร็ว่โดียผู้้�ป่็ว่ยไม่ติ�องมา 
โรงพยาบาล้ เป็็นการล้ดีคืว่ามแออดัีภายในโรงพยาบาล้ ล้ดีคืว่ามเสีุ�ยงในการติิดีเชื�อ ผู้้�ป่็ว่ยแล้ะญาติิไม่ติ�อง
เสีุยเว่ล้าแล้ะค่ืาใช�จ่ายในการเดิีนทาง ช่ว่ยให� ไดี�รบัคืว่ามสุะดีว่กมากขึ �น แล้ะยงัเป็็นการเติรียมคืว่ามพร�อม 
เพื� อรองรับการป็รับเป็ลี้� ยนพฤติิกรรมทางสุงัคืมสุ่้คืว่ามเป็็นป็กติิร้ป็แบบใหม่ (New Normal) โดียไดี� 
ดีำาเนินการในโรงพยาบาล้สุงักดัีสุำานกัการแพทย� จำานว่น 9 แห่ง โดียมีผู้้�รบับริการในปี็งบป็ระมาณ 2565 
จัำานวน 40,178 ราย
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การ็บริ็หาร็จัดการ็และพััฒนานวัต้กร็ร็มในการ็บริ็หาร็จัดการ็ร็ะบบงาน  
งบปร็ะมาณ์ ทรั็พัยากร็บุคคล และการ็ให้บริ็การ็ปร็ะชาชนหร่็อหน่วยงาน 
ของรั็ฐ เพ่ั�อนำาไปสู่ำร็ะบบร็าชการ็ 4.0 (Innovation Base) ในโคร็งการ็  
Smart OPD

สุำานกัการแพทย� กรุงเทพมหานคืร ร่ว่มกบั บริษทั ธินาคืารกสิุกรไทย จำากดัี (มหาชน) ร่ว่มกนัพฒันา  
“โครงกิาร Smart OPD” ในร้ป็แบบของ Mobile Application เพื� อเชื�อมโยงเข�ากบัระบบสุารสุนเทศ 
โรงพยาบาล้ในสุงักดัีสุำานกัการแพทย�ทั�ง 11 โรงพยาบาล้ เพื�อเป็็นช่องทางในการเข�าถึึงข�อม้ล้สุุขภาพ 
พื �นฐานของผู้้�รบับริการไดี�โดียสุะดีว่ก แล้ะรว่ดีเร็ว่ เป็็นเคืรื�องมือสุร�างคืว่ามเข�าใจที�ถ้ึกติ�องดี�านการแพทย�แล้ะ
สุาธิารณสุุขไดี� อีกทั�ง ช่ว่ยล้ดีภาระงาน แล้ะคืว่ามผิู้ดีพล้าดีที�อาจจะเกิดีจากเจ�าหน�าที�ในสุ่ว่นของกระบว่นการ
ทำางานที�เกี�ยว่ข�องกบัป็ระชาชน แล้ะไดี�ป็รบัป็รุงกระบว่นการทำางานของโรงพยาบาล้ให�ทนัสุมยัสุอดีคืล้�องกบั
เทคืโนโล้ยีในปั็จจุบนั โดียรองรบัทั�งระบบป็ฏิิบติัิการ IOS แล้ะ Android โดียมีหน�าที�  (Function) การทำางาน
ดีงัต่ิอไป็นี�

- การล้งนดัีหมายออนไล้น�

- การทำาบตัิรผู้้�ป่็ว่ยออนไล้น�

- การเข�าด้ีป็ระว่ติัิการนดัีหมาย

- การเข�าด้ีป็ระว่ติัิสุุขภาพ (Personal Health Records)

- การแสุดีงข่าว่สุารของโรงพยาบาล้

- การติรว่จสุอบสิุทธิิการรกัษา

- การเช็กอิน (Check in) เพื�อยืนยนัการจองคิืว่

- การพิมพ�บตัิรคิืว่ (Visit ID)

- การแสุดีงผู้ล้คิืว่รบัติรว่จ

- Telemedicine

- แจ�งเหตุิเจ็บป่็ว่ยฉุุกเฉิุน (EMS) (สุามารถึแสุดีงพิกดัีที�ผู้้�ป่็ว่ยอย่้)

- การบริหารจดัีการคิืว่ในโรงพยาบาล้/ห�องยา

- การบริหารจดัีการคิืว่ในโรงพยาบาล้/ห�องป็ฏิิบติัิการ (Laboratory) / ห�องรงัสีุวิ่นิจฉุยั (X-RAY)

- การบริหารจดัีการทางการเงินของโรงพยาบาล้ (ระบบ Payment on Hospital Information 
System) ที�สุามารถึเชื�อมต่ิอกบัระบบการรบัชำาระเงินทางอิเล็้กทรอนิกสุ �ของธินาคืาร
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โคร็งการ็คลินิกมลพิัษทางอากาศั
ปั็จจุบนักรุงเทพมหานคืรป็ระสุบปั็ญหาสุถึานการณ�มล้พิษทางอากาศที�ระดีบัฝุุ่่นล้ะออง (PM2.5) 

มีค่ืาเกินมาติรฐานในพื�นที�กรุงเทพมหานคืรสุ่งผู้ล้กระทบต่ิอสุุขภาพของป็ระชาชน ซึึ่�งสุำานกัการแพทย� 

ไดี�ดีำาเนินการจดัีติั�งคืลิ้นิกมล้พิษทางอากาศของโรงพยาบาล้ในสุงักดัีสุำานักการแพทย� จำานว่น 5 แห่ง 
ไดี�แก่ โรงพยาบาล้กล้าง โรงพยาบาล้ติากสิุน โรงพยาบาล้เจริญกรุงป็ระชารกัษ� โรงพยาบาล้ราชพิพฒัน�  
แล้ะโรงพยาบาล้สิุรินธิร แล้ะจดัีติั�งคืลิ้นิกมล้พิษในคืลิ้นิกอายุรกรรมของโรงพยาบาล้สุงักดัีสุำานกัการแพทย� 
จำานว่น 6 แห่ง ไดี�แก่ โรงพยาบาล้หล้ว่งพ่อทวี่ศกัดิี � ชุติินฺธิโร อุทิศ โรงพยาบาล้เว่ชการุณย�รศัมิ � โรงพยาบาล้
ล้าดีกระบงักรุงเทพมหานคืร โรงพยาบาล้ผู้้�สุ้งอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาล้คืล้องสุามว่า แล้ะโรงพยาบาล้
บางนากรุงเทพมหานคืร เพื�อเฝุ้่าระว่งักลุ่้มเสีุ�ยงจากมล้พิษทางอากาศ แล้ะรายงานสุถึานการณ�ผู้ล้กระทบ 
จากมล้พิษทางอากาศให�ผู้้�บริหารโรงพยาบาล้หรือสุำานกัการแพทย�เป็็นรายสุปั็ดีาห�ติั�งแต่ิเดืีอนตุิล้าคืม 
2564 - 31 มีนาคืม 2565 โดียมีผู้ล้การดีำาเนินงานดีงันี� ผู้้�รบับริการในคืลิ้นิกมล้พิษทางอากาศแล้ะคืลิ้นิก 
อายุกรรมในโรงพยาบาล้สุงักดัีสุำานักการแพทย� จัำานวน 646 ราย ซึ่ึ� งมีผู้้�ป่็ว่ยที� ไดี�รบัวิ่นิจยัว่่าเป็็นโรคื 
จากมล้พิษทางอากาศ จัำานวน 285 ราย แล้ะไดี�รบัการด้ีแล้รกัษา จัำานวน 285 ราย

โคร็งการ็ กทม. ใส่ำใจผูู้้สูำงวัย หัวใจแกร่็ง
โครงกิาร กิทม. ใสุ่ใจัผูิสูุ้งวยั หวัใจัแกิร่ง เป็็นโคืรงการพฒันาระบบการให�บริการผู้้�สุ้งอายุที�มา 

รบับริการในโรงพยาบาล้สุงักดัีสุำานกัการแพทย� 10 แห่ง ไดี�แก่ โรงพยาบาล้กล้าง โรงพยาบาล้ติากสิุน  
โรงพยาบาล้เจริญกรุงป็ระชารกัษ� โรงพยาบาล้หล้ว่งพ่อทวี่ศกัดิี � ชุติินฺธิโร อุทิศ โรงพยาบาล้เว่ชการุณย�รศัมิ �  
โรงพยาบาล้ล้าดีกระบงักรุงเทพมหานคืร โรงพยาบาล้ราชพิพฒัน� โรงพยาบาล้สิุรินธิร โรงพยาบาล้ 
ผู้้�สุ้งอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาล้คืล้องสุามว่า โดียบ้รณาการการดีำาเนินงานร่ว่มกบัหน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข�อง 
แบบไติรภาคีื ป็ระกอบดี�ว่ยสุำานกัการแพทย� สุำานกัอนามยั แล้ะสุำานกังานเขติ ในการให�บริการสุำาหรบั 
การด้ีแล้ผู้้�สุ้งอายุแบบองคื�รว่ม (Holistic Care) เพื�อช่ว่ยให�ผู้้�สุ้งอายุไดี�รบัการด้ีแล้ที�คืรอบคืลุ้ม ทุกมิติิ  
ทั�งทางดี�านสุุขภาพกาย จิติ สุงัคืม เศรษฐกิจ แล้ะสิุ�งแว่ดีล้�อมอย่างเป็็นร้ป็ธิรรม แล้ะสุามารถึดีำารงชีวิ่ติในบ�าน 
คืรอบคืรวั่ ชุมชน แล้ะสุงัคืมอย่างมีคุืณภาพชีวิ่ติที�ดีี

โดียผู้้�สุ้งอายุที� เข�ารบับริการในคืลิ้นิกผู้้�สุ้งอายุคุืณภาพจะไดี�รบับริการดี�านสุุขภาพเพื� อการด้ีแล้ 
ผู้้�สุ้งอายุขั�นพื �นฐานที�จำาเป็็น เช่น การคืดัีกรองปั็ญหาสุำาคืญัแล้ะโรคืที�พบบ่อยในผู้้�สุ้งอายุ การคืดัีกรองกลุ่้ม 
Geriatric syndromes การป็ระเมินสุมรรถึนะผู้้�สุ้งอายุเพื�อการด้ีแล้ เป็็นติ�น รว่มถึงึการเยี�ยมบ�านแบบบ้รณา
การร่ว่มกบัหน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข�อง ให� ไดี�รบัการด้ีแล้ต่ิอเนื�องที�บ�านสุำาหรบัผู้้�ป่็ว่ยสุ้งอายุที�มีค่ืาป็ระเมินการใช�
ชีวิ่ติป็ระจำาว่นั ADL ≤ 11 คืะแนน เพื�อให�การรกัษาแล้ะฟ้ื้�นฟ้ื้ในดี�านมิติิสุุขภาพ รว่มถึงึมิติิสุงัคืม โดียผู้้�สุ้งอายุ
ที�เข�ารบับริการในคืลิ้นิกผู้้�สุ้งอายุคุืณภาพทั�งหมดี จัำานวน 12,660 ราย ผู้้�สุ้งอายุที�อย่้ในภาว่ะพึ�งพิงทั�งหมดี 
จัำานวน 164 ราย ผู้้�สุ้งอายุที�อย่้ในภาว่ะพึ�งพิงไดี�รบับริการติามมาติรฐานในมิติิสุุขภาพ จัำานวน 154 ราย
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การ็ให้บริ็การ็แพัทย์แผู้นไทย
และการ็แพัทย์ทางเล่อกร่็วมกับแพัทย์แผู้นปัจจุบัน

โคืรงการพฒันาบริการแพทย�แผู้นไทยแล้ะแพทย�ทางเลื้อกร่ว่มกบัแพทย�แผู้นปั็จจุบนั ดีำาเนินการ 
ในโรงพยาบาล้ในสุงักดัีสุำานักการแพทย� จำานว่น 3 แห่ง ป็ระกอบดี�ว่ย โรงพยาบาล้หล้ว่งพ่อทวี่ศกัดิี �  
ชุติินธฺิโร อุทิศ โรงพยาบาล้ล้าดีกระบงักรุงเทพมหานคืร แล้ะโรงพยาบาล้ราชพิพฒัน� มีผู้ล้การดีำาเนินงาน ดีงันี�

1. โรงพยาบุาลหลวงพ่อทวีศุกัิดิ � ชุัติ์นฺธิโร อุทิศุ
เปิ็ดีให�บริการแพทย�แผู้นไทยแล้ะแพทย�ทางเลื้อกร่ว่มกบัแพทย�แผู้นปั็จจุบนั (คืลิ้นิกศลั้ยกรรม 

กระด้ีกแล้ะข�อ) อย่างบ้รณาการ โดียให�บริการรกัษาฟ้ื้�นฟ้ื้ผู้้�ที� มีภาว่ะบาดีเจ็บจากโรคืออฟื้ฟิื้ศซิึ่นโดีรม  
ให�บริการ ทุกว่นัจนัทร� – ศุกร� เว่ล้า 08.00 – 16.00 น. ณ คืลิ้นิกแพทย�แผู้นไทยแล้ะแพทย�ทางเลื้อก  
มีจัำานวนผูิร้บัุบุริกิาร 2,360 ราย

2. โรงพยาบุาลลาดกิระบุงักิรุงเทพมหานคร
เปิ็ดีให�บริการแพทย�แผู้นไทยแล้ะแพทย�ทางเลื้อกร่ว่มกบัแพทย�แผู้นปั็จจุบนั (คืลิ้นิกกระด้ีกแล้ะข�อ)  

อย่างบ้รณาการโดียให�บริการด้ีแล้ผู้้�ป่็ว่ยข�อเข่าเสืุ�อม ให�บริการทุกว่นัพุธิ – ศุกร� เว่ล้า 08.00 – 16.00 น.  
ณ คืลิ้นิกแพทย�แผู้นไทย อาคืารชั�ว่คืราว่ ชั�น 1 มีจัำานวนผูิร้บัุบุริกิาร 1,299 ราย

3. โรงพยาบุาลราชัพิพฒัน์
เปิ็ดีให�บริการแพทย�แผู้นไทยแล้ะแพทย�ทางเลื้อกร่ว่มกบัแพทย�แผู้นปั็จจุบนัอย่างบ้รณาการ ร่ว่มกบั

คืลิ้นิกสุุขใจ สุ้งว่ยั ป็ระคืบัป็ระคืองซึ่ึ�งเป็็นเป็็นการบริการในกลุ่้มผู้้�ป่็ว่ยสุ้งอายุที�มีโรคื Geriatric syndromes 
ร่ว่มดี�ว่ย เนื�องจากเป็็นผู้้�ป่็ว่ยกลุ่้มเป็ราะบางที�จำาเป็็นติ�องไดี�รบัการด้ีแล้จากสุหสุาขาวิ่ชาชีพที�หล้ากหล้าย แล้ะ
เบ็ดีเสุร็จแบบ One Stop Service ให�บริการ ทุกว่นัองัคืาร แล้ะว่นัพุธิ เว่ล้า 08.00 – 16.00 น. ณ อาคืารอายุบว่ร 
ชั�น 1 โดียแพทย�แผู้นไทยแล้ะแพทย�ทางเลื้อกจะใช�หตัิถึการ เช่น ฝัุ่งเข็ม, นว่ดีราชสุำานกั, ป็ระคืบสุมุนไพร, ยา
แล้ะการให�คืำาแนะนำา เป็็นติ�น ในการด้ีแล้ผู้้�ป่็ว่ยร่ว่มกบัแพทย�แผู้นปั็จจุบนั มีจัำานวนผูิร้บัุบุริกิาร 32,397 ราย

นอกจากนี�โรงพยาบาล้กล้างไดี�มีการเปิ็ดีให�บริการเกี�ยว่กบัแพทย�แผู้นไทยแล้ะการแพทย�ทางเลื้อก ดีงันี�

1. บริการรกัษาแพทย�แผู้นไทยให�แก่ผู้้�มารบับริการที�มีอาการอกัเสุบ ป็ว่ดี บว่ม แดีง ร�อน หรืออาการ
ติิดีขดัีบริเว่ณข�อเข่าที�คืลิ้นิกแพทย�แผู้นไทยแล้ะคืลิ้นิกผู้้�สุ้งอายุชั�น 16 อาคืารอนุสุรณ� 100 ปี็ โรงพยาบาล้กล้าง  
มีจัำานวนผูิร้บัุบุริกิาร 2,275 ราย

2. บริการรกัษาผู้้�ป่็ว่ยโรคืติ�อแล้ะมีคืว่ามผิู้ดีป็กติิของติา โดียเปิ็ดีให�บริการหัติถึการ บ่งติ�อดี�ว่ย 
หนามหว่ายทุกเดืีอน เดืีอนล้ะ 2 คืรั�ง ณ กลุ่้มงานการแพทย�แผู้นไทยแล้ะการแพทย�ทางเลื้อก มีจัำานวนผูิร้บัุ
บุริกิาร 2,365 ราย

โรงพยาบาล้ในสุงักดัีสุำานกัการแพทย�ทั�ง 3 แห่ง ไดี�แก่ โรงพยาบาล้หล้ว่งพ่อทวี่ศกัดิี � ชุติินฺธิโร อุทิศ  
โรงพยาบาล้ล้าดีกระบงักรุงเทพมหานคืร  โรงพยาบาล้ราชพิพฒัน� เปิ็ดีให�บริการแพทย�แผู้นไทยแล้ะ 
การแพทย�ทางเลื้อกร่ว่มกบัแพทย�แผู้นปั็จจุบนั โดียมีผู้้�รบับริการจัำานวน 36,056 ราย



สำำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร14

โคร็งการ็พััฒนาและสำร้็างเคร่็อข่ายความร่็วมม่อการ็ผู้ลิต้แพัทย์
แพัทย์ปร็ะจำาบ้าน และแพัทย์ปร็ะจำาบ้านต่้อยอด

 สุำานกัการแพทย�เป็็นหน่ว่ยงานในสุงักดัีกรุงเทพมหานคืร มีอำานาจหน�าที�ในการดีำาเนินการให�บริการ
ติรว่จรกัษาพยาบาล้ การสุ่งเสุริมสุุขภาพแล้ะป้็องกนัโรคื บริหารจดัีการระบบบริการการแพทย�ฉุุกเฉิุน  
การจดัีการศึกษา ฝึุ่กอบรมแล้ะพฒันาทางวิ่ชาการทางการแพทย�แล้ะการพยาบาล้  โดียภารกิจดี�าน 
การจดัีการศกึษา ป็ระกอบดี�ว่ย การศกึษาก่อนป็ริญญา การศกึษาต่ิอเนื�อง แล้ะการศกึษาหล้งัป็ริญญา 

  การศึกษาก่อนป็ริญญา สุำานักการแพทย� ไดี�ผู้ลิ้ติแพทย�ร่ว่มระหว่่างโรงพยาบาล้ในสุังกัดี 
สุำานกัการแพทย�กบัสุถึาบนัการศกึษา ดีงันี�

1. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้้าหลวง ไดี�ทำาบันทึกข�อติกล้งคืว่ามร่ว่มมือในการผู้ลิ้ติแพทย�กับ
กรุงเทพมหานคืร เมื�อว่นัที�  13 มิถุึนายน 2555 โดียมีโรงพยาบาล้กล้างแล้ะโรงพยาบาล้เจริญกรุงป็ระชารกัษ� 
สุงักดัีสุำานักการแพทย� เป็็นสุถึาบนัร่ว่มสุอน แล้ะไดี�รับการรับรองหล้กัสุ้ติรแพทยศาสุติรบณัฑิิติจาก
แพทยสุภา เมื�อว่นัที�  7 กุมภาพนัธิ � 2556 แล้ะไดี�ดีำาเนินการเปิ็ดีรบันกัศกึษาแพทย�รุ่นแรกในปี็การศกึษา 2556 
จำานว่น 32 ราย ทั�งนี�นกัศกึษาแพทย�รุ่นแรกไดี�ขึ �นเรียนระดีบัชั�นคืลิ้นิก เมื�อว่นัที�  1 พฤษภาคืม 2559 

  ปั็จจุบนัมหาวิ่ทยาล้ยัแม่ฟ้ื้าหล้ว่งมีนกัศึกษาแพทย� รว่ม 10 รุ่น รุ่นล้ะ 32 ราย มีนกัศึกษาแพทย� 
อย่้ในระหว่่างการศกึษา รว่ม 154 ราย แล้ะสุำาเร็จการศกึษาแพทยศาสุติรบณัฑิิติจำานว่น 4 รุ่น รว่ม 123 คืน 

2. สุถาบุนัเทคโนโลยีพระจัอมเกิลา้เจัา้คุณุทหารลาดกิระบุงั ไดี�ทำาบนัทกึข�อติกล้งคืว่ามร่ว่มมือ 
ในการผู้ลิ้ติแพทย�กับกรุงเทพมหานคืร เมื� อว่ันที�  16 กันยายน 2559 โดียมีโรงพยาบาล้สิุรินธิร 
สุงักดัีสุำานกัการแพทย� เป็็นสุถึาบนัร่ว่มสุอน แล้ะไดี�รบัการรบัรองหล้กัสุ้ติรแพทยศาสุติรบณัฑิิติจากแพทยสุภา  
เมื�อว่นัที�  8 กุมภาพนัธิ � 2561 

  ปั็จจุบนัมีนกัศกึษาแพทย� จำานว่น 5 รุ่น รว่ม 138 ราย ทั�งนี�นกัศกึษาแพทย�รุ่นแรก จำานว่น 23 ราย  
ไดี�ขึ �นเรียนระดีบัชั�นคืลิ้นิก เมื�อว่นัที�  13 มิถุึนายน 2565 

3. มหาวิทยาลยันวมินทราธิิราชั  ไดี�ทำาบันทึกข�อติกล้งคืว่ามร่ว่มมือในการผู้ลิ้ติแพทย�กับ
กรุงเทพมหานคืร เมื�อว่นัที�  24 ตุิล้าคืม 2561 โดียมีโรงพยาบาล้ติากสิุน สุงักดัีสุำานกัการแพทย� เป็็นสุถึาบนั
ร่ว่มสุอน แล้ะไดี�รบัการรบัรองหล้กัสุ้ติรแพทยศาสุติรบณัฑิิติจากแพทยสุภา เมื�อว่นัที�  12 มิถุึนายน 2563 ซึ่ึ�ง
มีศกัยภาพในการรบันกัศกึษาแพทย� จำานว่น 100 ราย ไดี�แก่ คืณะแพทยศาสุติร�ว่ชิรพยาบาล้ จำานว่น 80 ราย  
แล้ะโรงพยาบาล้ติากสิุน จำานว่น 20 ราย ทั�งนี�นกัศกึษาแพทย�รุ่นแรกจะขึ �นเรียนระดีบัชั�นคืลิ้นิก ในปี็การศกึษา 
2566 

4. ราชัวิทยาลยัจุัฬาภรณุ ์ไดี�ทำาบนัทกึข�อติกล้งคืว่ามร่ว่มมือในการผู้ลิ้ติแพทย�กบักรุงเทพมหานคืร 
เมื�อว่นัที�  24 ตุิล้าคืม 2561 โดียมีโรงพยาบาล้เว่ชการุณย�รศัมิ � โรงพยาบาล้ผู้้�สุ้งอายุบางขุนเทียน แล้ะ 

โรงพยาบาล้คืล้องสุามว่า สุงักดัีสุำานกัการแพทย� เป็็นสุถึาบนัร่ว่มสุอน
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การศึกษาหล้งัป็ริญญาแพทยสุภาไดี�อนุมติัิให�โรงพยาบาล้ในสุงักดัีสุำานกัการแพทย�เปิ็ดีเป็็นสุถึาบนั 
ฝึุ่กอบรมแพทย�ป็ระจำาบ�านแล้ะแพทย�ป็ระจำาบ�านต่ิอยอดี ดีงันี�

ปี พ.ศุ. 2558 :
- เปิ็ดีเป็็นสุถึาบนัฝึุ่กอบรมแพทย�ป็ระจำาบ�านสุาขาศลั้ยศาสุติร�

- เปิ็ดีเป็็นสุถึาบนัฝึุ่กอบรมแพทย�ป็ระจำาบ�านสุาขาสุ้ติิศาสุติร�แล้ะนรีเว่ชวิ่ทยา

- เปิ็ดีเป็็นสุถึาบนัฝึุ่กอบรมแพทย�ป็ระจำาบ�านสุาขากุมารเว่ชศาสุติร�

ปี พ.ศุ. 2560 :
- เปิ็ดีเป็็นสุถึาบนัฝึุ่กอบรมแพทย�ป็ระจำาบ�านสุาขาเว่ชศาสุติร�คืรอบคืรวั่

ปี พ.ศุ. 2561 :
- เปิ็ดีเป็็นสุถึาบนัฝึุ่กอบรมเพื�อป็ระกาศนียบตัิรในการป็ระกอบวิ่ชาชีพเว่ชกรรม

ดี�านการผู่้าติดัีผู่้านกล้�องทางนรีเว่ช (หล้กัสุ้ติร 1 ปี็)

- เปิ็ดีเป็็นสุถึาบนัฝึุ่กอบรมแพทย�ป็ระจำาบ�านสุาขาเว่ชศาสุติร�ฉุุกเฉิุน

ปี พ.ศุ. 2564 :
- เปิ็ดีแผู้นงานสุมทบการฝึุ่กอบรมแพทย�ป็ระจำาบ�านสุาขาอายุรศาสุติร�

ปี พ.ศุ. 2565 :
- โรงพยาบาล้มหาราชนคืรราชสีุมาจะสุ่งแพทย�ป็ระจำาบ�านสุาขาอายุรศาสุติร� 

มาฝึุ่กอบรมที�โรงพยาบาล้ติากสิุนซึ่ึ�งเป็็นสุถึาบนัสุบทบ เดืีอนล้ะ 2 คืน โดียเริ�ม
ในเดืีอนกรกฎาคืม 2565

5. มหาวิทยาลยักิรุงเทพธินบุุรี  ไดี�ทำาบันทึกข�อติกล้งคืว่ามร่ว่มมือในการผู้ลิ้ติแพทย� 
กบักรุงเทพมหานคืร เมื�อว่นัที�  15 มีนาคืม 2562  โดียมีโรงพยาบาล้ราชพิพฒัน� สุงักดัีสุำานกัการแพทย�  
เป็็นสุถึาบนัร่ว่มสุอน แล้ะไดี�รบัการรบัรองหล้กัสุ้ติรแพทยศาสุติรบณัฑิิติจากแพทยสุภา เมื�อว่นัที�  16 กนัยายน 
2564 โดียมีศกัยภาพในการรบันกัศกึษาแพทย� จำานว่น 20 ราย 

ปั็จจุบนัมีนกัศกึษาแพทย� จำานว่น 2 รุ่น รว่ม 38 ราย ทั�งนี�นกัศกึษาแพทย�รุ่นแรกจะขึ �นเรียนระดีบัชั�น
คืลิ้นิก ในปี็การศกึษา 2567
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สำรุปผลการดำำาเนัินังานั
 โครงการ/กิจำกรรมสำำาคัญ 

ประจำำาปี 2565 
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ส�านักการแพทย์ เติรียมความพร้อำม
ในการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

เพ่�อำคนกรุง

สุำาน่กการแพทย์  ์ มีนโยบายในการพัฒนา
ระบบบริการการใช�สุมุนไพรกญัชาทางการแพทย� 
เพื� อเพิ� มโอกาสุในการรักษาโรคืให�กับป็ระชาชน 
ที� เจ็บป่็ว่ยทรมานจากกลุ่้มโรคืร�ายแรง เรื �อรงัแล้ะ 
ไม่ติอบสุนองต่ิอการรกัษาทั�งแพทย�แผู้นปั็จจุบนั
หรือแพทย�แผู้นไทย โดียไดี�เข�าศึกษาด้ีงานดี�าน
กญัชา ณ คืลิ้นิกนว่ตัิกรรมการแพทย�ผู้สุมผู้สุาน
ดี�านโรคืมะเร็งสุถึาบนัมะเร็งแห่งชาติิ คืลิ้นิกกญัชา
ทางการแพทย�แผู้นไทย โรงพยาบาล้การแพทย� 
แผู้นไทยแล้ะการแพทย�ผู้สุมผู้สุาน (ยศเสุ) แล้ะ
สุหคืลิ้นิกการแพทย�แผู้นติะว่ันออก ( ไทย-จีน) 

มหาวิ่ทยาล้ยัรงัสิุติ เพื�อเติรียมคืว่ามพร�อมในการ
เปิ็ดีคืลิ้นิกกญัชาทางการแพทย� ของโรงพยาบาล้
ในสุังกัดีสุำานักการแพทย� ติล้อดีจนไดี�เข�าร่ว่ม
งานมหกรรมสุมุนไพรแห่งชาติิ แล้ะการป็ระชุม
วิ่ชาการป็ระจำาปี็การแพทย�แผู้นไทย การแพทย� 
พื �นบ�าน แล้ะการแพทย�ทางเลื้อกแห่งชาติิ คืรั�งที�  18  
“ ก ่ญ ชา นำา ไท ย์  สุ มุ น ไพ ร สุ ร ้า ง ชา ติิ ”  โ ดี ย มี  
ดูร. พญ.เลิศลก่ษณ ์ล่ลาเร้องแสุง รองผู้้�อำานว่ยการ
สุำานกัการแพทย� พร�อมดี�ว่ยคืณะทำางานเข�าร่ว่มงาน
แล้ะศกึษาด้ีงาน
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หอ้ำงปฏิิบััติิการระบับัอำตัิโนมัติิครบัวงจำร
และการดูแลผูป่้วยดว้ยหวัใจำความเป็นมนุษย์
(กลุ่่�มงานเทคนิคการแพทย์์)

ระบุบุกิารเจัาะเลือดดว้ยเทคโนโลยีทนัสุมยั Auto Blood collection 
System

กระบว่นการเจาะเลื้อดีเริ�มติ�นดี�ว่ยระบบบริหารจดัีการคิืว่แบบอตัิโนมติัิ 
(Single Queue) ผู้้�ป่็ว่ยสุามารถึรบัคิืว่เจาะเลื้อดีไดี�ดี�ว่ยติวั่เองผู่้านการอ่านแถึบ
รหัสุป็ระจำาติวั่โรงพยาบาล้หรือเล้ขบตัิรป็ระชาชน 13 หล้กั โดียหมายเล้ขคิืว่ 
ที� ไดี�จะเป็็นคิืว่เดีียว่ติั�งแต่ิล้งทะเบียน จนถึงึเจาะเลื้อดีเสุร็จอีกทั�งมีนว่ตัิกรรมที�
ทนัสุมยั ABS Mobile Application ช่ว่ยการล้งทะเบียนแล้ะแจ�งเตืิอนการเข�ารบั
บริการเจาะเลื้อดีล่้ว่งหน�า เพื�อล้ดีคืว่ามแออดัี รกัษาระยะห่างในการเข�ารบับริการ 
เพิ�มคืว่ามป็ล้อดีภยัในสุถึานการณ�โคืวิ่ดีมีการยืนยนัติวั่ตินผู้้�ป่็ว่ย เชื�อมกบัฐาน
ข�อม้ล้ของโรงพยาบาล้ แล้ะเติรียมหล้อดีเลื้อดีดี�ว่ยเคืรื�องติิดีฉุล้ากอตัิโนมติัิ ทำาให�
การเจาะเลื้อดีถ้ึกคืน ถ้ึกติ�องแล้ะแม่นยำาติามมาติรฐานคืว่ามป็ล้อดีภยัของผู้้�ป่็ว่ย

ระบุบุต์รวจัวิเคราะหท์างหอ้งปฏิิบุติั์กิารแบุบุอตั์โนมติั์ครบุวงจัร Total Laboratory Automation

ระบบติรว่จวิ่เคืราะห�อตัิโนมติัิเต็ิมร้ป็แบบ Total 
Lab Automation (TLA) เป็็นการใช�แนว่คืว่ามคิืดี LEAN 
ระบบป็ฏิิบติัิงานแล้ะ  Workflow Process ดี�ว่ยการใช�
เทคืโนโล้ยี Integrate รายการติรว่จวิ่เคืราะห�ทั�งหมดี 
ให�อย่้ในระบบห�องป็ฏิิบัติิการทางการแพทย�แบบ
อัติโนมัติิคืรบว่งจร TLA สุามารถึจัดีเติรียมสิุ� ง 
สุ่งติรว่จ ติรว่จสุอบคุืณภาพสิุ�งสุ่งติรว่จ ช่ว่ยล้ดีโอกาสุในการเกิดีคืว่ามผิู้ดีพล้าดีในขั�นติอนการเติรียม 
สุ่งติรว่จ (Sample Quality Check) โดียทุกกระบว่นการจะถ้ึกคืว่บคุืมดี�ว่ยระบบ ปั็ญญาป็ระดิีษฐ� AI  
(Artificial Intelligence) ทั�งนี�เคืรื�องติรว่จวิ่เคืราะห�มีคืว่ามไว่ในการทดีสุอบมากกว่่า 4.000 การทดีสุอบ 
ต่ิอชั�ว่โมงรองรบัรายการทดีสุอบที�หล้ากหล้ายไดี�มากกว่่า 200 รายการ คืรอบคืลุ้มการทดีสุอบที�แพทย�
ติ�องการ เพื�อคืว่ามถ้ึกติ�องรว่ดีเร็ว่แล้ะเพิ�มคืว่ามพงึพอใจสุำาหรบัผู้้�ใช�บริการ
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Total Laboratory Automation System with
Humanized Health Care

Better Patient care อำานวยความสุะดวกิ 
ใหก้ิบัุผูิป่้วยเตี์ยงและรถเข็น 

มีการใช� Blood collection Mobile Unit  
ดี�ว่ยเทคืโนโล้ยีที�ทนัสุมยัพร�อมเคืรื�องผู้สุมการเข�ากนั 
ของเลื้อดี ป้็องกันการแข็งติัว่ เพื� ออำานว่ยคืว่าม
สุะดีว่กในการเจาะเลื้อดีให�แก่ผู้้�ป่็ว่ยรถึเข็น เป็ล้นอน

LEAN ระบุบุกิารขนสุ่งหลอดเลือดเขา้สูุ่ Total Lab Automation 

หล้งัจากนั�นหล้อดีเลื้อดีจะถ้ึกล้ำาเลี้ยงดี�ว่ยระบบสุายพานอตัิโนมติัิ 
Sample Conveyor ไป็ยงัเคืรื�องติรว่จวิ่เคืราะห�อตัิโนมติัิทางห�องป็ฏิิบติัิการ 
คืรบว่งจร (Total Laboratory Automation) เพื� อคืว่ามรว่ดีเร็ว่แล้ะ 
คืว่ามป็ล้อดีภยัในการขนสุ่ง

กิารต์รวจัวิเคราะหท์างอณูุชีัววิทยา Molecular Laboratory

ห�องป็ฏิิบัติิการอณ้ชีว่วิ่ทยา ให�บริการติรว่จวิ่เคืราะห�หาสุารพันธุิกรรมของเชื�อก่อโรคื  
ดี�ว่ยเทคืนิคืทางอณ้ชีว่วิ่ทยา (Biomolecular) รายการติรว่จที�ให�บริการไดี�แก่ การติรว่จหาป็ริมาณเชื�อไว่รสัุ 
HIV, ไว่รสัุติบัอกัเสุบ (HBV, HCV), การติรว่จคืดัีกรองมะเร็งป็ากมดีล้้ก (HPV-DNA), SARS CoV2 (COVID-19),  
โรคืติิดีต่ิอทางเดิีนหายใจ (air bom) รว่มถึงึโรคืติิดีเชื�ออุบติัิใหม่ กลุ่้มงานเทคืนิคืการแพทย�มีการจดัีติั�ง 
ห�องป็ฏิิบติัิการคืว่ามดีนัล้บเพื�อรองรบัการติรว่จสิุ�งสุ่งติรว่จจากผู้้�ป่็ว่ยสุงสุยัติิดีเชื�อ SARs CoV2 (COVID-19) 
เพิ�มคืว่ามป็ล้อดีภยัแก่เจ�าหน�าที�ผู้้�ป็ฏิิบติัิงานแล้ะป้็องกนัการแพร่กระจายเชื�อสุ่้สิุ�งแว่ดีล้�อม

เคืรื�องติรว่จวิ่เคืราะห�อตัิโนมติัิทางอณ้ชีว่วิ่ทยา ใช�หล้กัการ Polymerase Chain Reaction (PCR) 
เป็็นระบบ Fully  Automation ทั�งการสุกดัีสุารพนัธุิกรรม (DNA/RNA Extraction) แล้ะการเพิ�มจำานว่น 
สุารพนัธุิกรรม (Amplification) ใช�ระบบ IT เชื�อมต่ิอแล้ะสุ่งผู้ล้จากเคืรื� องติรว่จวิ่เคืราะห�ผู่้านระบบ 
Laboratory Information System (LIS) ไป็ที�ระบบ HIS ของโรงพยาบาล้โดียติรง ช่ว่ยให�การรายงานผู้ล้
รว่ดีเร็ว่ยิ�งขึ �น (Insert ร้ป็ 6800 เห็นภาพกว่�างทั�งเคืรื�องแล้ะเจ�าหน�าที�  Load sample หรือ Touch screen)

ติิดต่ิอเรา : กลุ่่่มงานเทคนิคการแพทย์์ โรงพย์าบาลุ่เจริญกร่งประชารักษ์์ 
	 ช้ั้�น	1	อาคารอนุสรณ์์	20	ปีี		โทร็. 02-289-7769
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กรุงเทพมหานคืร ร่ว่มกบั ธินาคืารกสิุกรไทย เปิ็ดีติวั่แอป็พลิ้เคืชนั 
“หมอ กิทม.” ภายใติ�โคืรงการ “Smart OPD” สุะดีว่กทุกการใช� เข�าถึงึ
บริการง่ายในแอป็ (Single App) ใช�ไดี�กบัโรงพยาบาล้ 11 แห่งในสุงักดัี
สุำานกัการแพทย� กรุงเทพมหานคืร เพิ�มศกัยภาพบริการการแพทย�วิ่ถีึใหม่
ดี�ว่ยเทคืโนโล้ยีที�ทำาให�ผู้้�ใช�บริการสุามารถึเข�าถึึงการรกัษาพยาบาล้ไดี�
อย่างทั�ว่ถึงึแล้ะแจ�งเหตุิฉุุกเฉิุนไดี�รว่ดีเร็ว่ แบ่งเบาภาระบุคืล้ากรทางการ
แพทย�ในการให�บริการคืนไข�นอกกว่่า 4 ล้�านคืนต่ิอปี็ นำาร่องการใช�งาน
แอป็ “หมอ กิทม.” เพื�อนดัีหมายพบแพทย�คืรอบคืลุ้มทั�ง 11 รพ. ในสุงักดัี
กรุงเทพมหานคืร รว่มทั�งการแจ�งเหตุิเจ็บป่็ว่ยฉุุกเฉิุนของศ้นย �บริการการ
แพทย�ฉุุกเฉิุนกรุงเทพมหานคืร (ศ้นย �เอราว่ณั) ในการเข�าถึงึจุดีเกิดีเหตุิไดี�
ทนัการณ� แล้ะไดี�รว่บรว่มคืว่ามร้�ดี�านสุุขภาพจากแพทย�แล้ะบุคืล้ากรจาก
สุหสุาขาวิ่ชาชีพให�เกร็ดีคืว่ามร้�ต่ิางๆ อีกมากมาย

แอป็พลิ้เคืชนั “หมอ กิทม.” มุ่งพฒันาใน 3 แกนหล้กั คืือ 1) การ
เชื�อมต่ิอข�อม้ล้จากฐานข�อม้ล้กล้างของโรงพยาบาล้ (Hospital Informa-
tion System: HIS) มาแสุดีงที�แอป็พลิ้เคืชนั ทำาให�ผู้้�ป่็ว่ยสุามารถึเข�าถึึง
ป็ระว่ติัิสุุขภาพแล้ะการรกัษาไดี�ดี�ว่ยตินเอง รว่มถึงึแชร�ข�อม้ล้ให�บุคืล้ากร
ทางการแพทย� ช่ว่ยให�การบริการทางการแพทย�แล้ะการด้ีแล้สุุขภาพมี
ป็ระสิุทธิิภาพมากขึ �น 2) การสุร�างป็ระสุบการณ�ใช�บริการผู่้านแอป็พลิ้เคืชนั
ที�ใช�งานที�ง่าย รว่ดีเร็ว่ สุามารถึทำาไดี�ดี�ว่ยตินเอง ทั�งในแล้ะนอกสุถึานที�ของ 
โรงพยาบาล้ 3) การเชื�อมโยงระบบชำาระเงินแล้ะบริการทางการเงินต่ิางๆ 
ที� เลี้�ยงสุมัผู้สัุเงินสุดี โดียอนาคืติเติรียมเชื�อมโยงฐานข�อม้ล้ป็ระว่ติัิคืนไข�
กบัฐานข�อม้ล้การเบิกจ่ายสิุทธิิรกัษาแล้ะป็ระกนัต่ิางๆ ติล้อดีจนการรบั
สุ่งข�อม้ล้ระหว่่างหน่ว่ยงานสุุขภาพต่ิางๆ (Single Health Record) ช่ว่ยให� 
การแล้กเป็ลี้�ยนข�อม้ล้ดี�านการด้ีแล้สุุขภาพระหว่่างผู้้�ป่็ว่ยแล้ะบุคืล้ากร
ทางการแพทย�เป็็นไป็อย่างมีป็ระสิุทธิิภาพแล้ะมีคืว่ามป็ล้อดีภยั

“หมอำ กทม.” 
ครบั จำบั สะดวกทุกการใชใ้นแอำปเดียว
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บุริกิารสุำาคญัในแอปพลิเคชันั “หมอ กิทม.”

• ติรว่จรกัษาออนไล้น� ดี�ว่ยระบบโทรเว่ชกรรม (Telemedicine)

• แจ�งเหตุิฉุุกเฉิุนกบัศ้นย �เอราว่ณั

• ติรว่จสุอบป็ระว่ติัิการรกัษา

• บริการทั�ว่ไป็

ฟี้เจัอรเ์ด่นบุนแอปพลิเคชันั

• ฟีีเจอร์ ์นัดัหมายพบแพทย์

• ฟีีเจอร์ ์ตร์วจสอบสิทธิิ์ �

• บริ์การ์ทั�วไป

• ฟีีเจอร์ ์Telemedicine

• ฟีีเจอร์ ์ตร์วจสอบสถานัะคิิวตร์วจ

• ฟีีเจอร์ ์ลงทะเบียนัตร์วจร์กัษา

• ฟีีเจอร์ ์แจง้เหตุเจ็บป่วยฉุุกเฉิุนั

• ฟีีเจอร์ ์ชำำาร์ะเงินั
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กรุงเทพมหานคืร โดียสุำานักการแพทย�  
เปิ็ดีคืลิ้นิก Long COVID ติิดีติามอาการแบบ  
One Stop Service สุำาหรบัผู้้�มีอาการผิู้ดีป็กติิหล้งัจาก 
หายติิดีเชื�อโคืวิ่ดี บริการติรว่จป็ระเมิน วิ่นิจฉุัย
ให�การรักษา พร�อมสุ่งต่ิอหาแพทย�ผู้้�เชี� ยว่ชาญ  
เพิ� มช่องทางเชื� อมต่ิอระบบ Smart OPD ผู่้าน 
แอป็พลิ้เคืชัน “หมอ กิทม.” เนื� องจากแต่ิล้ะคืน 
ติอบสุนองต่ิอเชื�อโคืวิ่ดีแติกต่ิางกนั อีกทั�ง ปั็ญหา
ดี�านการหายใจ เป็็นปั็ญหาที�พบบ่อยที�สุุดีปั็ญหาหนึ�ง
ในภาว่ะล้องโคืวิ่ดี โดียอาจมีการเกิดีแผู้ล้เป็็น พงัผืู้ดี
ในเนื�อป็อดี ไดี�กว่่าคืรึ�งของกลุ่้มที�มีอาการมากหรือ
มีโรคืป็ระจำาติวั่อย่้ก่อน หากไดี�รบัการติรว่จวิ่นิจฉุยั
ที� เร็ว่ แล้ะไดี�รบัการรกัษาที� เหมาะสุม สุามารถึทำาให�
อาการดีงักล่้าว่หายไป็แล้ะกล้บัมาใช�ชีวิ่ติป็กติิไดี� 
เร็ว่ขึ �น จึงเติรียมเปิ็ดีคืลิ้นิก Long COVID ใน 
โรงพยาบาล้ทั�ง 9 แห่ง ดีงันี�

คลินิก “Long COVID” 
ครอำบัคลุม 9 โรงพยาบัาลในสังกัด กทม.



รายงานประจำำาปี พ.ศ. 2565 23

เพื�อรองรบัผู้้�ที�หายจากการติิดีเชื�อโคืวิ่ดี-19 
ที� พ�นระยะเฉีุยบพล้ัน แต่ิยงัคืงมีอาการผิู้ดีป็กติิ 
ในระบบต่ิางๆ ของร่างกาย เช่น หายใจล้ำาบาก หายใจ
ติิดีขดัี หายใจไม่อิ�ม เหนื�อยง่าย อ่อนแรง ไอ เจ็บแน่น
หน�าอก แล้ะอ่อนเพลี้ยเรื �อรงั ซึ่ึ�งผู้้�ป่็ว่ยโคืวิ่ดีที� ไดี�รบั
การรกัษาจนไม่พบเชื�อสุ่ว่นหนึ�ง ยงัคืงร้�สุกึว่่าร่างกาย
ยงัผิู้ดีป็กติิโดียอาการเรื�อรงัที�หล้งเหลื้ออย่้นี� เรียกว่่า 
ลองโควิด (“Long COVID-19” หรือ “Post COVID-19 
Syndrome”) ซึึ่� งจะคืรอบคืลุ้มการให�คืำาป็รึกษา  
การติรว่จป็ระเมิน การสุ่งติรว่จทางห�องป็ฏิิบติัิการ
หรือติรว่จพิเศษ การวิ่นิจฉุยั การด้ีแล้รกัษา ติิดีติาม
อาการ โดียทีมสุหสุาขาวิ่ชาชีพ อาทิ แพทย� พยาบาล้
วิ่ชาชีพ จิติแพทย� นกัจิติวิ่ทยา เป็็นติ�น รว่มถึงึการ
สุ่งต่ิอแพทย�ผู้้�เชี�ยว่ชาญเฉุพาะทาง (ในกรณีจำาเป็็น)
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ว่นัที�  26 สุ.คื. 65 เว่ล้า 08.00 น. นายชชัชาติิ สิุทธิิพนัธุิ � ผู้้�ว่่าราชการกรุงเทพมหานคืร ป็ระธิานในพิธีิเปิ็ดี 
“ราชัพิพฒัน ์Sandbox Model” โดียมีคืณะผู้้�บริหารกรุงเทพมหานคืร ผู้้�แทนสุำานกังานหล้กัป็ระกนัสุุขภาพ
แห่งชาติิ แล้ะผู้้�ที� เกี�ยว่ข�อง ร่ว่มพิธีิ ณ โรงพยาบาล้ราชพิพฒัน� เขติบางแคื

เปลี�ยนแปลงระบับัสาธารณสุข 
เพิ�มประสิทธภิาพ ติอำบัสนอำงชมุชน
กับั ราชพพิฒัน์ Sandbox Model
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ราชพิพฒัน� Sandbox Model เกิดีขึ �นดี�ว่ยผู้้�ว่่าราชการกรุงเทพมหานคืรมีนโยบายทำาให�เมืองเป็็นเมือง 
ที�น่าอย่้สุำาหรบัทุกคืน โดียมียุทธิศาสุติร� 9 ดี�าน 9 ดีี ในการด้ีแล้สุุขภาพของป็ระชาชนในพื�นที�กรุงเทพมหานคืร 
จึงดีำาเนินการพัฒนาระบบการด้ีแล้สุุขภาพโดียบ้รณาการคืว่ามร่ว่มมือระหว่่างโรงพยาบาล้สุังกัดี 
สุำานกัการแพทย�ศ้นย �บริการสุาธิารณสุุข สุำานกัอนามยั สุำานกังานเขติพื�นที�  สุำานกังานหล้กัป็ระกนัสุุขภาพ
สุถึานพยาบาล้เอกชน แล้ะเคืรือข่ายภาคืป็ระชาชนในเขติพื�นที�  โคืรงการต่ิางๆ
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ปั็จจุบันป็ระเทศ ไทยมีการเป็ลี้� ยนแป็ล้ง 
ของสุงัคืมแล้ะว่ฒันธิรรม แล้ะให�การยอมรบัคืว่าม
หล้ากหล้ายของเพศ หรือกลุ่้ม LGBTQI+ มากขึ �น  
ทำาให� มี ผู้้�คืนกล้�าที� จะแสุดีงติัว่ตินทางเพศเพิ� ม 
ม า ก ขึ �น ไ ป็ ดี�ว่ ย  แ ต่ิ ข ณ ะ เ ดีี ย ว่ กัน ป็ ร ะ ช า ช น 
สุ่ว่นใหญ่ยังป็ระสุบปั็ญหาเรื� องคืว่ามร้�  
คืว่ามเข�าใจการใช�ฮอร�โมนเพศ มีคืว่าม
ติ�องการคืำาป็รึกษาปั็ญหาเกี� ยว่กับ 
การเป็ลี้�ยนหรือข�ามเพศ การเป็ลี้�ยนแป็ล้ง 
ของว่ัยโดียเฉุพาะในว่ัยเจริญพันธุิ �  
ร ว่ ม ไ ป็ ถึึ ง ว่ั ย ห ม ดี ร ะ ด้ี อ ย่้ เ ป็็ น 
จำานว่นมาก แต่ิคืว่ามร้�ในการด้ีแล้กลุ่้ม
บุคืคืล้เหล่้านี�ยงัมีข�อจำากดัี

คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กรุงเทพมหานคร
(BKK PRIDE CLINIC)
เขา้ถึึงการรักษาอำย่างเท่าเทียมและเหมาะสม

สุำานกัการแพทย� กรุงเทพมหานคืร จงึไดี�จดัีติั�ง 
คืลิ้นิกสุุขภาพเพศหล้ากหล้าย กรุงเทพมหานคืร 
เป็็นเฉุพาะทางเพื�อด้ีแล้บุคืคืล้ที� มีคืว่ามหล้ากหล้าย
ของเพศนี�ขึ �นมา ติาม 10 นโยบุายสุุขภาพดี ของ
สุำานักการแพทย� ซึ่ึ� งสุอดีคืล้�องกบั 216 นโยบาย
ของผู้้�ว่่าราชการกรุงเทพมหานคืร (นายชัชชาติิ 
สิุทธิิพนัธุิ �) โดีย “คลินิกิสุุขภาพเพศุหลากิหลาย 
กิรุงเทพมหานคร BKK PRIDE CLINIC” มีทีมแพทย� 
ผู้้�เชี�ยว่ชาญ สุหสุาขาวิ่ชาชีพคือยให�คืำาป็รกึษา แนะนำา 
แนว่ทางต่ิางๆ คืว่บค่้ืการด้ีแล้ทั�งร่างกายแล้ะจิติใจ 
สุำาหรบัคืลิ้นิกสุุขภาพเพศหล้ากหล้าย กรุงเทพมหานคืร 
(BKK PRIDE CLINIC) เปิ็ดีให�บริการในโรงพยาบาล้
สุงักดัีสุำานกัการแพทย� 5 แห่ง ไดี�แก่
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ดีงันั�นการจดัีติั�งคืลิ้นิกสุุขภาพเพศหล้ากหล้าย  
กรุงเทพมหานคืร (BKK PRIDE CLINIC) นี�จงึถืึอว่่า
เป็็นการให�โอกาสุทางสุงัคืมแก่กลุ่้มเพศหล้ากหล้าย 
หรือ LGBTQI+ ไดี�เข�าถึึงข�อม้ล้อย่างเท่าเทียมแล้ะ
เหมาะสุมเช่นเดีียว่กบัป็ระชาชนทั�ว่ไป็ ซึ่ึ�งจะทยอย
เปิ็ดีให�บริการให�คืรบทั�ง 11 โรงพยาบาล้ในสุงักดัี
สุำานักการแพทย� เพื� อเป็็นการยกระดีับการด้ีแล้
สุุขภาพของเพศหล้ากหล้ายให�สุามารถึเข�าถึึง 
การบริการทางการแพทย�ไดี�อย่างคืรบคืรนั โดียทีม
แพทย�ผู้้�เชี�ยว่ชาญ สุหสุาขาวิ่ชาชีพคือยให�คืำาป็รกึษา 
แนะนำาแนว่ทางต่ิางๆ คืว่บค่้ืการด้ีแล้ทั�งร่างกาย 
แล้ะจิติใจ เน�นคืว่ามสุะดีว่ก เข�าถึึงไดี�อย่างรว่ดีเร็ว่ 
ในร้ป็แบบ Virtual Clinic ผู่้านการนดัีหมายออนไล้น� 
การติรว่จทาง Telemedicine ผู่้านแอป็พลิ้เคืชัน 
“หมอ กิทม.” เพื� อติรว่จวิ่นิจฉุัยอาการไดี�อย่าง
รว่ดีเร็ว่ แล้ะสุามารถึรบัยาทางไป็รษณีย � หรือ Drive 
Thru Medicine ไดี� พร�อมเปิ็ดีโอกาสุทางสุงัคืมไดี� 
เข�าถึงึข�อม้ล้อย่างเท่าเทียมแล้ะเหมาะสุม
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กรุงเทพมหานคืร ร่ว่มกบักรมสุ่งเสุริมแล้ะพฒันาคุืณภาพชีวิ่ติคืนพิการ กระทรว่งการพฒันาสุงัคืม
แล้ะคืว่ามมั�นคืงของมนุษย� ไดี�ดีำาเนินการขบัเคืลื้�อนงานดี�านการสุ่งเสุริมแล้ะพฒันาคุืณภาพชีวิ่ติคืนพิการ 
ในพื�นที� กรุงเทพมหานคืร โดียไดี�ดีำาเนินการศ้นย �บริการคืนพิการแบบเบ็ดีเสุร็จ (One Stop Service)  
ติามนโยบาย นายชชัชาติิ สิุทธิิพนัธุิ � ผู้้�ว่่าราชการกรุงเทพมหานคืร ขบัุเคล่ือนนโยบุายกิรุงเทพฯ 9 ดี  
มิติิการบริหารจดัีการดีี แล้ะโคืรงสุร�างดีี ป็ระเด็ีนนโยบาย “บุตั์รคนพิกิาร จุัดเดียวจับุ ทุกิ รพ.สุงักิดั 
กิทม.” มีว่ตัิถุึป็ระสุงคื� เพื�อให�คืนพิการสุามารถึเข�าถึงึสิุทธิิของคืนพิการไดี�สุะดีว่ก รว่ดีเร็ว่ แล้ะล้ดีขั�นติอน 
ในกระบว่นการขึ �นทะเบียนคืนพิการไดี�อย่างมีป็ระสิุทธิิภาพ

กทม. เปิดศูนย์บัริการคนพกิาร
จำดุเดียวเบั็ดเสร็จำ
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ปั็จจุบัน กทม. ไดี�เร่งดีำาเนินการเปิ็ดีศ้นย �บริการคืนพิการแบบเบ็ดีเสุร็จ (One Stop Service)  
ในโรงพยาบาล้ทั�ง 9 แห่ง ซึ่ึ�งปั็จจุบนัดีำาเนินการอย่้แล้�ว่ 3 แห่ง ไดี�แก่ โรงพยาบาล้เว่ชการุณย�รศัมิ � โรงพยาบาล้ 
สิุรินธิร แล้ะโรงพยาบาล้ผู้้�สุ้งอายุบางขุนเทียน แล้ะไดี�ขยายการดีำาเนินงานศ้นย �บริการคืนพิการแบบ
เบ็ดีเสุร็จเพิ�มเติิมอีก 6 แห่ง ไดี�แก่ โรงพยาบาล้กล้าง โรงพยาบาล้ติากสิุน โรงพยาบาล้เจริญกรุงป็ระชารกัษ�  
โรงพยาบาล้หล้ว่งพ่อทวี่ศกัดิี � ชุติินฺธิโร อุทิศ โรงพยาบาล้ล้าดีกระบงักรุงเทพมหานคืร แล้ะโรงพยาบาล้ 
ราชพิพฒัน� พร�อมว่างแผู้นขยายการดีำาเนินงานอีก 2 แห่ง ให�คืรบ 12 แห่งในปี็ พ.ศ. 2567 เพื�อให�บริการ 
ติรว่จป็ระเมินคืว่ามพิการ ออกใบรบัรองคืว่ามพิการ แล้ะออกบตัิรป็ระจำาติวั่คืนพิการ ณ จุดีเดีียว่แบบ
เบ็ดีเสุร็จ ซึ่ึ�งจะช่ว่ยให�ผู้้�พิการสุามารถึเข�าถึงึสิุทธิิสุว่สัุดิีการ คืรอบคืลุ้มทั�ว่ถึงึ เท่าเทียมแล้ะสุะดีว่กรว่ดีเร็ว่ขึ �น
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สำถิิติิ 
และผลงานัความสำำาเร็จำ

 ปี พ.ศ. 2565 
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ขอ้ำมูลรับั-ส่งติ่อำ ผูป่้วยเขา้เกณฑ์์ PUI /
ผูป่้วยย่นยัน COVID-19
(ต์ั�งแต์่วันัที่่� 14 มื่นาคมื 2563 - 30 กิันยายน 2565)

ลำาดับ ทีมที�นำาส่ำงผูู้้ป่วยเข้าเกณ์ฑ์์ PUI / 
ผูู้้ป่วยย่นยัน COVID-19

จำานวน 
(ร็าย)

1 รถส�าน้กเทศกิจ 18,263
2 ศูนย์เอราว้ณ์ 9,485
3 รถทหาร 7,837
4 รพ.ตากสิน 459
5 รพ.นพร้ตนราชั้ธานี 452
6 รพ.เลิดสิน 412
7 รพ.กลาง 294
8 มูลนิธิร่วมกต้ญญู 234
9 รพ.ภูมิพลอดุลยเดชั้ 233
10 รพ.ราชั้วิถี 203
11 รพ.ราชั้พิพ้ฒน์ 181
12 รพ.เจริญกรุงปีระชั้าร้กษ์ 179
13 รถ	สพฉ. 145
14 ผู้ป่ีวยไปีเอง/ปีฏิเสธการน�าส่ง 142
15 รพ.สิรินธร 141
16 รพ.บางปีะกอก	1 129
17 รพ.สมเด็จพระป่ิีนเกล้า 126
18 รพ.จุฬาลงกรณ์์	สภากาชั้าดไทย 107
19 รพ.จุฬาภรณ์์ 78
20 รพ.วชิั้รพยาบาล 57
21 รพ.ต�ารวจ 51
22 ส�าน้กงานเขตบางแค 51
23 รพ.ลาดกระบ้งกรุงเทพมหานคร 45
24 รพ.ศิริราชั้ 44
25 รพ.เวชั้การุณ์ย์ร้ศม์ิ 37
26 รพ.พระมงกุฎเกล้า 26
27 รพ.รามาธิบดี 21
28 สถาบ้นโรคทรวงอก 12
29 รพ.ธนบุรี 11
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ลำาดับ ทีมที�นำาส่ำงผูู้้ป่วยเข้าเกณ์ฑ์์ PUI / 
ผูู้้ป่วยย่นยัน COVID-19

จำานวน 
(ร็าย)

30 มูลนิธิป่ีอเต็กต๊ึง 6
31 รถเอกชั้น 6
32 รพ.บางปีะกอก	8 5
33 รพ.สมุทรสาคร 5
34 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 4
35 รพ.ปิียะเวท 4
36 รพ.บางปีะกอก	9 3
37 รพ.สหวิทยาการมะลิ 3
38 กระทรวงสาธารณ์สุข 2
39 รถเพจเส้นด้าย 2
40 รพ.ธนบุรี	บ�ารุงเมือง 2
41 รพ.มงกุฎว้ฒนะ 2
42 รพ.มิตรปีระชั้า 2
43 รพ.กล้วยน��าไท 1
44 รพ.เกษมราษฎร์	ปีระชั้าช่ืั้น 1
45 รพ.จุฬาร้ตน์	11 1
46 รพ.จุฬาร้ตน์	9 1
47 รพ.ไทยนครินทร์ 1
48 รพ.บางไผ่ 1
49 รพ.บีแคร์ 1
50 รพ.ปีทุมธานี 1
51 รพ.แพทย์ร้งสิต 1
52 รพ.วิภาราม 1
53 รพ.หลวงพ่อทวีศ้กด์ิ	ชุั้ตินฺธโร	อุทิศ 1
54 สถาบ้นสุขภาพเด็กแห่งชั้าติมหาราชิั้นี 1

ร็วม 39,513
หมายเหตุ้:
	 -	ข้อมูลปีีงบปีระมาณ์	2563	เร่ิมต้�งแต่ว้นท่ี	14	มีนาคม	2563	-	30	ก้นยายน	2563	
	 -	รายงานข้อมูล	ณ์	ว้นท่ี	30	ก้นยายน	2565
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สถึิติิ 10 โรคผูป่้วยนอำก 
ขอำงโรงพยาบัาลในสังกัดส�านักการแพทย์

571,550 ราย

556,713 ราย

312,685 ราย

299,290 ราย

227,522 ราย

208,747 ราย

150,532 ราย

149,664 ราย

104,890 ราย

83,776 ราย

โรคเก่�ย์วกับต่ิอมไร้ท่อ โภชนาการ แลุ่ะเมติาบอลิุ่ก
(Endocrine, nutritional and metabolic diseases) 

โรคระบบไหลุ่เว่ย์นเลืุ่อด 
(Diseases of the circulatory system) 

โรคระบบกลุ้่ามเนื�อ รวมโครงร่าง แลุ่ะเนื�อยึ์ดเสริม 
(Diseases of the musculoskeletal system 
and conective tissue) 

โรคระบบสืบพันธ์ุ่์ร่วมปัสสาวะ 
(Diseases of the genitourinary system) 

โรคระบบหาย์ใจ 
(Diseases of the respiratory system) 

โรคระบบย่์อย์อาหาร รวมโรคในช่องปาก 
(Diseases of the digestive system)

โรคติารวมส่วนประกอบของติา 
(Diseases of the eye and adnexa) 

โรคติิดเชื�อแลุ่ะปรสิติ 
(Certain infectious and parasitic diseases)

ภาวะแปรปรวนทางจิติแลุ่ะพฤติิกรรม 
(Mental and behavioural disorders) 

โรคผิิวหนังแลุ่ะเนื�อเยื์�อใต้ิผิิวหนัง 
(Diseases of the skin and subcutaneous tissue) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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สถึิติิ 10 โรคผูป่้วยใน 
ขอำงโรงพยาบัาลในสังกัดส�านักการแพทย์

16,444 ราย

15,448 ราย

15,306 ราย

9,129 ราย

8,612 ราย

5,473 ราย

4,217 ราย

4,172 ราย

3,937 ราย

3,922 ราย

ความผิิดปกติิเก่�ย์วกับต่ิอมไร้ท่อ โภชนาการแลุ่ะเมติาบอลิุ่กอื�นๆ 
(Oher endocrine, nutritional and metabolic disorders)

โรคความดันโลุ่หิติสูง 
(Hypertensive diseases) 

การอักเสบทางเดินหาย์ใจส่วนบนจากการติิดเชื�อแบบเฉ่ีย์บพลัุ่น 
แลุ่ะโรคอื�นๆ ของทางเดินหาย์ใจส่วนบน 
(Acute upper respiratory infections and other 
diseases of upper respiratory tract)

โรคเบาหวาน 
(Diabetes mellitus) 

ปอดอักเสบ 
(ปอดบวม) (Pneumonia)

โรคเลืุ่อด, อวัย์วะสร้างเลืุ่อด แลุ่ะความผิิดปกติิบางชนิด ท่�เก่�ย์วกับระบบ
ภูมิค้่มกัน (Diseases of the blood and blood forming organs and 
certain disorders involving the immune mechanism)

โรคอื�นๆ ของระบบการย่์อย์อาหาร 
(Other diseases of the digestive system) 

โรคแทรกซ้้อนในการตัิ�งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลุ่อด ระย์ะหลัุ่งคลุ่อด 
แลุ่ะภาวะอื�นๆ ทางสูติิกรรมท่�มิได้ระบ่ไว้ท่� อื�น 
(Complication of pregnancy, labour, delivery, puerperium and 
other obstetric conditions, not elsewhere classified) 

โรคหัวใจแลุ่ะโรคการไหลุ่เว่ย์นเลืุ่อดผ่ิานปอดอื�นๆ 
(Other heart diseases and diseases 
of pulmonary circulation)

ไติวาย์เรื�อรัง
(Chronic renal failure)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



เดืือน ตุุลาคม 2564 ตุอบประเด็ืน 5 เรื�อง

ตอบภายใน	24	ช่้ั้วโมง
5 เร่็�อง 

ตอบหล้ง	24	ช่้ั้วโมง	
0 เร่็�อง 

ไม่ได้ตอบปีระเด็น	
0 เร่็�อง

เดืือน พฤศจิิกายน 2564 ตุอบประเด็ืน 9 เรื�อง

ตอบภายใน	24	ช่้ั้วโมง	
9 เร่็�อง 

ตอบหล้ง	24	ช่้ั้วโมง	
0 เร่็�อง 

ไม่ได้ตอบปีระเด็น 
0 เร่็�อง

เดืือน ธัันวาคม 2564 ตุอบประเด็ืน 10 เรื�อง

ตอบภายใน	24	ช่้ั้วโมง	
10 เร่็�อง 

ตอบหล้ง	24	ช่้ั้วโมง	
0 เร่็�อง 

ไม่ได้ตอบปีระเด็น	
0 เร่็�อง

เดืือน มกราคม 2565 ตุอบประเด็ืน 16 เรื�อง

ตอบภายใน	24	ช่้ั้วโมง	
16 เร่็�อง 

ตอบหล้ง	24	ช่้ั้วโมง	
0 เร่็�อง 

ไม่ได้ตอบปีระเด็น	
0 เร่็�อง

เดืือน กุมภาพันธ์ั 2565 ตุอบประเด็ืน 15 เรื�อง

ตอบภายใน	24	ช่้ั้วโมง	
15 เร่็�อง 

ตอบหล้ง	24	ช่้ั้วโมง	
0 เร่็�อง 

ไม่ได้ตอบปีระเด็น	
0 เร่็�อง

เดืือน มีนาคม 2565 ตุอบประเด็ืน 17 เรื�อง

ตอบภายใน	24	ช่้ั้วโมง	
17 เร่็�อง 

ตอบหล้ง	24	ช่้ั้วโมง	
0 เร่็�อง 

ไม่ได้ตอบปีระเด็น	
0 เร่็�อง

เดืือน เมษายน 2565 ตุอบประเด็ืน 16 เรื�อง

ตอบภายใน	24	ช่้ั้วโมง	
16 เร่็�อง 

ตอบหล้ง	24	ช่้ั้วโมง	
0 เร่็�อง 

ไม่ได้ตอบปีระเด็น	
0 เร่็�อง
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สถึิติิข่าวชี�แจำงประเด็นส�าคัญผ่านแอำปพลิเคชนัไลน์
ประจำ�าปีงบัประมาณ 2565



เดืือน พฤษภาคม 2565 ตุอบประเด็ืน 10 เรื�อง

ตอบภายใน	24	ช่้ั้วโมง	
10 เร่็�อง 

ตอบหล้ง	24	ช่้ั้วโมง	
0 เร่็�อง 

ไม่ได้ตอบปีระเด็น	
0 เร่็�อง

เดืือน มิถุุนายน 2565 ตุอบประเด็ืน 12 เรื�อง

ตอบภายใน	24	ช่้ั้วโมง	
12 เร่็�อง 

ตอบหล้ง	24	ช่้ั้วโมง	
0 เร่็�อง 

ไม่ได้ตอบปีระเด็น
0 เร่็�อง

เดืือน กรกฎาคม 2565 ตุอบประเด็ืน 19 เรื�อง

ตอบภายใน	24	ช่้ั้วโมง	
19 เร่็�อง 

ตอบหล้ง	24	ช่้ั้วโมง	
0 เร่็�อง 

ไม่ได้ตอบปีระเด็น	
0 เร่็�อง

เดืือน สิิงหาคม 2565 ตุอบประเด็ืน 16 เรื�อง

ตอบภายใน	24	ช่้ั้วโมง	
16 เร่็�อง 

ตอบหล้ง	24	ช่้ั้วโมง	
0 เร่็�อง 

ไม่ได้ตอบปีระเด็น	
0 เร่็�อง

เดืือน กันยายน 2565 ตุอบประเด็ืน 11 เรื�อง

ตอบภายใน	24	ช่้ั้วโมง	
11 เร่็�อง 

ตอบหล้ง	24	ช่้ั้วโมง	
0 เร่็�อง 

ไม่ได้ตอบปีระเด็น
0 เร่็�อง
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สิรุปรวม เดืือน ตุุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
ตุอบประเด็ืน  156 เรื�อง

ตุอบภายใน 24 ชัั่�วโมง 

156 เรื�อง
ตุอบหลัง 24 ชัั่�วโมง 

0 เรื�อง
ไม่ได้ืตุอบประเด็ืน 

0 เรื�อง
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นางสุาวมณฑิิรา ฐานไพศาลกิจำ 

นกัเทคืนิคืการแพทย�ชำานาญการ กลุ่้มงานเทคืนิคืการแพทย� 
กลุ่้มภารกิจดี�านบริการติติิยภ้มิ โรงพยาบาล้ติากสิุน

ขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
และลูกจำา้งกรุงเทพมหานคร ดีเด่น 
ประจำ�าปี พ.ศ. 2564

1. นางสุาวพรเพ็ญ  จำำารูญรต่ิน ์

ผู้้�อำานว่ยการสุ่ว่นยุทธิศาสุติร�
แล้ะพฒันาระบบบริการสุุขภาพ 
สุำานกังานพฒันาระบบบริการ

ทางการแพทย�

2. นางสุาย์ฝน  ช้�นค์า้ 

นกัจดัีการงานไป็ชำานาญการพิเศษ 
หวั่หน�าฝุ่่ายบริหารงานทั�ว่ไป็ 
กลุ่้มภารกิจดี�านอำานว่ยการ 

โรงพยาบาล้กล้าง

3. นางสุุขุมาล  เน่ย์มประดิูษฐ ์

พยาบาล้วิ่ชาชีพชำานาญการพิเศษ 
หวั่หน�าพยาบาล้ 

โรงพยาบาล้ผู้้�สุ้งอายุบางขุนเทียน

ระดัืบหน่วยงาน

ระดัืบกรุงเทพมหานคร
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4. นางสุาวสุุน่ย์ ์ กิติติิเร้องนาม 

พยาบาล้วิ่ชาชีพชำานาญการ 
ฝุ่่ายการพยาบาล้ 

กลุ่้มภารกิจดี�านการพยาบาล้
โรงพยาบาล้เจริญกรุงป็ระชารกัษ�

5. นาย์เดู่นดูวง  ค์งม่สุุข 

พนกังานสุว่นสุาธิารณะ 
ฝุ่่ายบริหารงานทั�ว่ไป็ 

กลุ่้มภารกิจดี�านอำานว่ยการ 
โรงพยาบาล้ติากสิุน

6. นาย์นรินทร ์ ทองเน้ �อดู่ 

พนกังานขบัรถึยนติ� สุ 2 
ฝุ่่ายบริหารงานทั�ว่ไป็ 

โรงพยาบาล้เจริญกรุงป็ระชารกัษ�

7. นาย์โสุภณ  ไทรงามเอ่�ย์ม 

พนกังานทั�ว่ไป็ บ 1 
กลุ่้มงานอายุรกรรม 

โรงพยาบาล้เจริญกรุงป็ระชารกัษ�

9. นางสุาวศิรินทรา  กองแกว้ 

พนกังานช่ว่ยเหลื้อคืนไข� 
ฝุ่่ายการพยาบาล้ 

โรงพยาบาล้ราชพิพฒัน�

8. นาย์พ่ระชย่์  เจำริญ

พนกังานทั�ว่ไป็ บ 2 
ฝุ่่ายการพยาบาล้

โรงพยาบาล้ล้าดีกระบงั
กรุงเทพมหานคืร
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การสำร้างความรอบัร้้
ดำ้านัสุำขภาพ 

(Health Literacy) 
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หมอำ กทม.
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แนะน�าบัริการใหม่

หมอ กทม.หมอ กทม. คลิินิิกวััคซีนีิผู้้ �ใหญ่่คลิินิิกวััคซีนีิผู้้ �ใหญ่่

คลิินิิกมลิพิิษคลิินิิกมลิพิิษ
ทางอากาศทางอากาศ

คลิินิิกสุุขภาพิเพิศหลิากหลิาย กรุงุเทพิมหานิครุ คลิินิิกสุุขภาพิเพิศหลิากหลิาย กรุงุเทพิมหานิครุ 
(BKK PRIDE CLINIC)(BKK PRIDE CLINIC)

คลิินิิก คลิินิิก 
Long COVIDLong COVID

ศ้นิยบ์รุกิารุคนิพิิการุศ้นิยบ์รุกิารุคนิพิิการุ
แบบเบ็ดเสุรุจ็แบบเบ็ดเสุรุจ็



“คิดถึงสุขภาพ เชื่อมั่นสำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร”“คิดถึงสุขภาพ เชื่อมั่นสำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร”

 - ใหคำปรึกษาสุขภาพจิต และการใหฮอรโมน โดยเปดใหบริการ
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญ-
กรุงประชารักษ โรงพยาบาลราชพิพัฒน โรงพยาบาลสิรินธร

• คลินิกวัยรุนและเยาวชนออนไลน
(Virture Youth Friend Clinic)

 - ใหคำปรึกษาทางการแพทยผานระบบ Tele consult (ผานระบบ
Line) รวมกับสำนักอนามัย

• เช่ือมโยงโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
   รวมเปนภาคีในการดูแลผูปวยทุกสิทธิการรักษา

1. นำรองพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กรุงเทพมหานคร (BKK PRIDE CLINIC)

8. ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง

 - ลดความแออัดในโรงพยาบาล (Telemedicine) ผาน Application
“หมอ กทม.” ในโรงพยาบาล 9 แหง และครบ 11 แหง ในป 2567 

• เช่ือมโยง application ตางๆ ท่ีมีระบบ telemedicine 
• Mobile Lab
• Drive thru medicine (รับยาและเจาะเลือด) 

• เพิ่มศูนย Excellent Center (ศูนยโรคระบบทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลสิรินธร)
• ศูนยเวชศาสตรเขตเมือง ศูนยหัวใจ โรงพยาบาลตากสิน 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ โรงพยาบาลสิรินธร
ศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
ศูนย Intermediate Care (IMC) โรงพยาบาลราชพิพัฒน
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
ศูนยสมองและหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสิรินธร
ศูนยโรคไต โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ
ศูนยโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ
โรงพยาบาลสิรินธร

7. หมอถึงบาน ผาน Telemedicine

 - พัฒนาระบบ IT เชื่อมโยงขอมูลระหวาง สำนักการแพทย สำนักอนามัยและภาคีเครือขายผานระบบ Health link 
 - พัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (Bangkok EMS)

5. การรักษาและสงตัวผูปวยไรรอยตอดวย การบูรณาการขอมูล

 - พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ไดแก  การรับสงตอผูปวย การบริหารเตียง การขยายศักยภาพ โรงพยาบาลสนาม
/Community Isolation/Home Isolation/OP Self Isolation

10. ถอดบทเรียนโควิด-19 ไมผิดพลาดซ้ำสอง 

 - จัดกิจกรรมคัดกรองและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยการตรวจสุขภาพประจำป และฉีดวัคซีนไขหวัดใหญในชมรมผูสูงอายุใน 11 โรงพยาบาล
6. ชมรมผูสูงอายุ สรางสุขภาพ สงเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)

 - ดำเนินการตามมาตรการโรคโควิด-19 สูโรคประจำถิ่น
9. กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด

 - ออกบัตรประจำตัวคนพิการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน และ ขยายการใหบริการเพ่ิมเติมอีก 6 แหง (โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน)

4. บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.

 - จัดต้ังศูนย Excellent Center 8 ศูนยใน โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

 - โครงการ 4 ทศวรรษ กทม. 4 โรคคนเมือง
(โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และ
โรคมะเร็ง)

 - จัดต้ังศูนยโรคติดเช้ือและโรคอุบัติใหม

3. เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนยเวชศาสตรเขตเมือง

216 ขอทุกมิติ
กับนโยบายที่เกี่ยวของกับ สำนักการแพทย 

10
ดำเนินกา

รแลว

ดำเนินกา
รแลว

ดำเนินกา
รแลว

 - วางแผนกอสรางโรงพยาบาลใหมในพื้นที่ที ่ขาดโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครใน กลุมเขตกรุงเทพเหนือ
    ภายในป 2570

2. เรงรัดผลักดันการกอสราง และศึกษาการสรางโรงพยาบาลแหงใหมใหครอบคลุม
ดำเนินกา

รแลว

ดำเนินกา
รแลว

ดำเนินกา
รแลว

ดำเนินกา
รแลว

ดำเนินกา
รแลว

ดำเนินกา
รแลว

ดำเนินกา
รแลว

กาวตอไป

กาวตอไป

กาวตอไป

กาวตอไป

ของ

นโยบาย สุขภาพดี
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